
 

 

*MUVPX00AEMXQ* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 5831/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 46. jednání dne 30.06.2021 

čísl. usn. 1654 - 1677 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1654/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1655/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

k termínu 30. 06. 2021 nebyl zadán žádný úkol 

 

 

4. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1656/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření nové Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění změtného odběru elek-
trozařízení se  společností ELEKTROWIN a.s. IČO: 27257843, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 

 

 

5. Darovací smlouva MSK - elektrocentrála 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1657/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smluvy s MSK na inventorovou elektrocentrálu 
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6. Žádost o poskytnutí individuální dotace - K... V... 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1658/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

neposkytnout individuální dotaci 

 

 

7. Vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 5 na ulici Ve Svahu 429 mimo schválený 
pořadník 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1659/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem městského bytu č. 5 na ulici Ve Svahu 429 mimo schválený pořadník, formou obál-
kové metody 

 

 

8. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1152 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1660/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1152 o výměře 2280 m2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem  za úče-
lem zahrady a oplocení 

 

 

9. Vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1661/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. 162/2 o výměře 71 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahra-
dy 

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO prověřit možnost prodeje za sníženou cenu 

 

 

10. Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalého gymnázia na ulici 
nám. Sv. Michala č. p. 12  (2. podlaží) 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1662/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v budově bývalého gymnázia, na adrese nám. Sv. Michala č. p. 
12, na pozemku parc. č. 16 v k. ú. Vrbno pod Pradědem, a to těchto místností: 
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1. místnost na 2. podlaží č. 36 – bývalá učebna jazyků II. 

2. místnost na 2. podlaží č. 41 - bývalý kabinet matematiky a biologie 

 

 

11. Pronájem části pozemku p.č. 869/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1663/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o pronájmu části pozemku p.č. 869/1 o výměře 400 m2 v k.ú. Vrbno pod Pradědem za účelem zahrady, skleníku a 
oplocení 

o uzavření smlouvy o nájmu pozemku, nájemce MUDr. I... G... Nádražní 141 Vrbno pod Pradědem, roční cena za 
pronájem 1120- Kč/rok 

 

 

12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 109/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1664/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 109/2021-MP 

podstatné náležitosti: 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: Telco Infrastructure, s.r.o. IČ: 084 25 817 

budoucí zatížené pozemky parc. č.: 914, 948/1, 967/1, 988/1, 989/1, 919, 968/1, 974, 972/1, 975, 985, 1024, 1023, 
1025, 1027, 1102, 1088, 1166, 1076, 1200/1, 1215/1, 1837/1, 1242/1, 1216/1, 1224, 1185/1, 1346, 1345/2, 1305, 
1243, 1305, 1344/2, 1343/5, 1343/2, 2/1, 1366/1, 1368, 1373, 1405, 1408, 1407/1, 25, 1369, 1372/1, 1372/2, 919, 
1370, 1374, 1361, 1371/3, 1362, 1375, 1376, 1360, 1138, 1137/1, 1137/2, 1121/1, 1463, 1447, 1446/1, 1427, 1426/1, 
1468/5, 998, 1816/3, 987/3, 1464/11 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

výše budoucí úplaty bude stanovena znaleckým posudkem 

služebnost bude zřízena dle ust. § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů 

 

 

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 100/1300 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a doho-
dě o umístění stavby IV-12-8017981, Vrbno p. Pradědem, p.č. 1221/4, kNN 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1665/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 100/1300 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění 
stavby IV-12-8017981, Vrbno p. Pradědem, p.č. 1221/4, kNN 

podstatné náležitosti: 

budoucí zatížený pozemek parc. č. 1230/2 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 
126/2021-MP 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1666/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 126/2021-MP 

podstatné náležitosti 

budoucí povinný: Město Vrbno pod Pradědem 

budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 

budoucí zatížený pozemek parc. č.: 92/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 

výše budoucí jednorázové úplaty bude stanovena znaleckým posudkem 

břemeno vznikne dle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č.  458/2000 Sb. energetického zákona 

 

 

15. Žádost o povinnou koordinaci výstavbových prací - Optické sítě 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1667/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o povinnou koordinaci výstavbových prací při budování optické sítě ve městě Vrbno pod Pradědem, žada-
tel T-Mobile Czech Republic a.s. 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

s nařízením povinné koordinace výstavbových prací při budování optické sítě ve městě Vrbno pod Pradědem 

 

 

16. Žádost o zřízení příčného zpomalovacího prahu na pozemkové parcele č. 919 v k.ú. Vrbno 
pod pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1668/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o zřízení příčného zpomalovacího prahu na pozemkové parcele č. 919 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem nesouhlas í  

se zřízením příčného zpomalovacího prahu na pozemkové parcele č. 919 v k.ú. Vrbno pod Pradědem z důvodu zása-
hu do komunikace v dotační udržitelnosti 

 

 

17. Žádost o vyjádření v rámci akce "IV-12-8020453 Vrbno pod Pradědem, parc. č. 94, smyčka 
NN" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO 1669/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření v rámci akce "IV-12-8020453 Vrbno pod Pradědem, parc. č. 94 v k.ú. Mnichov pod Pradědem, 
smyčka NN" 



strana 5 

 

 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s realizací stavby "IV-12-8020453 Vrbno pod Pradědem, parc. č. 94, smyčka NN" za podmínek uvedených v důvodo-
vé zprávě 

 

 

18. Žádost o vyjádření ke stavbě " Vrbno pod Pradědem, Husova 306, příp. kNN" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1670/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vyjádření ke stavbě "Vrbno pod pradědem, Husova 306, příp kNN 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s realizací stavby " Vrbno pod Pradědem, Husova 306, příp kNN" za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

 

19. Žádost o pronájem nebytového prostoru - tělocvičny v prostorách gymnázia 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1671/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o pronájem nebytových prostor - tělocvičny v prostorách gymnázia za účelem pořádání příměstských 
táborů 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s pronájmem nebytového prostoru - tělocvičny pro MAS Hrubý Jeseník za účelem pořádání příměstských táborů 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru s MAS Hrubý Jeseník za účelem pořádání příměstských tábo-
rů 

 

 

20. VZMR "Opravy MK 2021" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1672/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s hodnocením a posouzením nabídek v rámci VZMR "Opravy MK 2021" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení zakázky uchazeči Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 45179255, který podal 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a nejdelší délkou záruční doby na dílo 

o uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem  Naděžda Klíčová, Mnichov 311, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 
45179255 

 

 

21. Přidělení bytu dle pořadníku na ulici Krejčího 487, b. č. 104 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1673/RM/46/2021:  
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Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

přidělení bytu č. 104 na ulici Krejčího 487 dle pořadníku panu D... G... 

 

 

 

22. Provedení úprav v garáži na ulici nám. Sv. Michala 515 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1674/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s provedením úprav v garáži na ulici nám. Sv. Michala 515 (nájemník paní Y... M...) 

 

 

 

23. VZMR "Výměna vodoměrů" 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1675/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s protokolem o vyhodnocení nejlepší nabídky na VZMR "Výměna vodoměrů" 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o přidělení VZMR p. Martinu Plevovi, se sídlem Mnichov 368, 793 26 Vrbno pod Pradědem, který podal nejnižší 
nabídkovou cenou, a to 292.866,- Kč bez DPH 

o uzavření Smlouvy o dodávce a montáži vodoměrů s p. Martinem Plevou 

 

 

 

24. Organizační zajištění usnesení Změ Vrbno pod Pradědem ze dne 23. 06. 2021 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1676/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

majetkoprávnímu odboru zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu rodinných domů v lokalitě Žižko-
va 

komisi strategického rozvoje města, majetkovému výboru a komisi výstavby předložit seznam lokalit (pozemků)  u 
kterých navrhují změnu využití dle stávajícího územního plánu 

projednat s PLZ možné odkoupení části pozemku par. č. 148/1 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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25. Finanční dar postiženým obcím na Hodonínsku a Břeclavsku 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1677/RM/46/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Hodonínsku a Břeclavsku prostřednictvím účtu Českého červe-
ného kříže,  č. ú.: 333999/2700 ve výši 20000 Kč 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 30.06.2021 
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